
Regulamin Plebiscytu na Sportowca, Trenera, Drużynę 2012 Roku 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorami  Plebiscytu na Sportowca,  Trenera, Drużynę  2012 Roku  (zwanego  
w dalszej części niniejszego Regulaminu "Plebiscytem") jest:  

 Miasto Mława, które reprezentuje Burmistrz Miasta Mława – Sławomir 
Kowalewski,  Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

 Rada Sportu Miasta Mława, którą reprezentuje Przewodniczący – Piotr 
Piwowarski  

zwani w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem" 
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę prawną Plebiscytu  
i określa prawa i obowiązki jego uczestników.  
3. Plebiscyt organizowany jest przez Organizatora na terenie Miasta Mława. 
4. Za pełną realizację Plebiscytu i jego sprawny przebieg odpowiada Organizator. 
5. Za stronę wizualizacyjną Plebiscytu odpowiada Telewizja  Mława w zakresie emisji  na 
kanale planszowym Telewizji Mława plansz informacyjnych oraz realizacji spotów 
reklamowych z udziałem poszczególnych nominowanych.  
6. Poza Organizatorami za stronę promocyjną Plebiscytu odpowiada Internetowy Serwis 
Sportowy www.zawkrzenskisport.pl.  
7. Plebiscyt trwa od 25 lutego do  5 marca  2013 roku. 
 
§ 2 Zasady ogólne Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzony celem wyłonienia Sportowca, Trenera, Drużyny 2012 
roku w Mławie. 

2. Wykaz osób nominowanych w poszczególnych kategoriach stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs jest przeprowadzany równolegle na trzech płaszczyznach:  

 z udziałem uczestników Plebiscytu (§ 3 niniejszego regulaminu) 

 z udziałem dziennikarzy  

 z udziałem członków Rady Sportu (z wyłączeniem dziennikarzy)  
4. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 

 Kadet i Młodzik 2012 roku 

 Senior i Junior 2012roku 

 Trener 2012roku  

 Drużyna 2012 roku 
5. Zostaną  także wręczone nagrody w kategoriach: 

 „Sportowa impreza 2012 roku” 

 „Pasjonat Sportu” 
 
§ 3 Głosowanie z udziałem Uczestników Plebiscytu  
1. W Plebiscycie wezmą udział zgłoszenia od Uczestników Plebiscytu, które do Organizatora 
wpłyną w okresie trwania Plebiscytu  
2. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która 
spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie. 
3. Komunikacja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem dotycząca przebiegu Plebiscytu 
odbywa się za pomocą  głosowania on-line na stronie internetowej www.mlawa.pl.  
 

http://www.zawkrzenskisport.pl/
http://www.mlawa.pl/


4. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie. 
5. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
 
§ 4 Głosowanie z udziałem dziennikarzy oraz członków Rady Sportu Miasta Mława 
1. Dziennikarze oraz członkowie Rady Sportu powołanej Zarządzeniem Nr 79/2011 
Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad 
powołania Rady Sportu Miasta Mława i przyjęcia regulaminu działania, wytypują niezależnie 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
2. Spotkania celem wyłonienia laureatów plebiscytu zorganizuje i przeprowadzi Organizator. 
 
§ 5 Klasyfikacja końcowa  
1. W poszczególnych płaszczyznach zostaną przydzielone punkty w każdej kategorii według 
następującej zasady: 

I miejsce – 12 punktów, II miejsce – 10 punktów, III miejsce  - 8 punktów, kolejne  
– o jeden punkt mniej.  

2. Wyniki z poszczególnych płaszczyzn sumują się dając końcową klasyfikację  
w poszczególnych kategoriach.  
 
§ 6 Nagrody  nagród 
1. Nagrodami dla sportowców i trenerów, którzy zwyciężą w plebiscycie są nagrody 
pieniężne, trofea ufundowane przez Organizatora.  
2.  Nagrody pieniężne ufundowane są w następującej wysokości:  
za zajęcie I miejsce w Plebiscycie 500 zł (Seniorzy i Juniorzy, Kadeci i Młodzicy) i 600 zł 
(Trener),  
za II miejsce 350 zł (Seniorzy i Juniorzy, Kadeci i Młodzicy) i 450 zł (Trener),  
za III miejsce 200 zł (Seniorzy i Juniorzy, Kadeci i Młodzicy) i 300 zł (Trener).  
3. Fundatorem nagród pieniężnych jest Miasto Mława. 
4. Nagrody zostaną przekazane trenerom, sportowcom i głosującym w czasie Gali Sportu,  
o terminie organizacji której laureaci i osoby zainteresowane uczestnictwem zostaną 
powiadomieni.   


